
1 

    

 

 

 

 

 

       

       

       

       

  

            

        Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele i pra-

cownicy naszej szkoły, a także nasi goście. Nadszedł 

koniec wakacji i właśnie rozpoczynamy nowy rok 

szkolny. Jesteśmy wypoczęci, opaleni i mam nadzie-

ję, że z zapałem zabieramy się wszyscy do pracy. 

Witam serdecznie wszystkich, szczególnie tych, 

którzy po raz pierwszy przekroczyli próg naszej 

szkoły, a więc pierwszoklasistów. Dla Was dopiero 

zaczyna się szkolna przygoda. W murach tego bu-

dynku, do którego przyprowadzili Was dzisiaj 

najbliżsi, czeka Was mnóstwo dobrych rzeczy. Po-

znacie literki, nauczycie się czytać, poznacie cyferki, 

nauczycie się liczyć. Przed nami 10 miesięcy wytę-

żonej pracy, która zaowocuje świadectwem promu-

jącym uczniów do następnej klasy, a ósmoklasistom 

i po raz ostatni uczniom trzeciej klasy gimnazjum, 

pozwoli otrzymać świadectwo ukończenia szkoły,  

 

 

 

 

 

 

 

jeśli tylko każdy będzie wkładał jak najwięcej sta-

rań, by tak właśnie się stało. Już teraz życzę wszyst-

kim uczniom, aby pracując na miarę własnych moż-

liwości, osiągali sukcesy na różnych płaszczyznach: 

nauki, sportu, w sferach artystycznej i społecznej, 

poprzez udział w rozmaitych konkursach, olimpia-

dach, akcjach i przedsięwzięciach. Korzystajcie – 

drodzy uczniowie – z tego, co Wam proponuje 

szkoła. Znajdujcie w nauczycielach przewodników 

po trudnej, ale jakże ciekawej i owocnej ścieżce 

zdobywania wiedzy, którą wykorzystywać będziecie 

w dalszych latach swej edukacji prowadzącej ku 

dorosłości i samodzielności. 

Fragment przemówienia dyrektor szkoły 

Barbary Nabakowskiej 

     Wakacje się skończyły, rozpoczął się kolejny rok szkolny – nauka, sport, zajęcia  

  artystyczne oraz zabawa i wycieczki.                                                                  Red. 
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Tradycją szkoły stał się coroczny udział naszej 

społeczności w dniu modlitw nauczycieli i wycho-

wawców w Piasecznie. Toteż 11 września 2018r. dy-

rekcja, nauczyciele oraz uczniowie reprezentujący 

szkołę w poczcie sztandarowym udali się do Sanktu-

arium Maryjnego. Pobyt rozpoczął się od modli-

twy przy Studzience. Następnie odprawiona została 

uroczysta Msza św. Podczas jej trwania zawierzono 

Matce Boskiej Piaseckiej życie wspólnot szkolnych 

oraz edukację i wychowanie najmłodszego pokolenia. 

Na zakończenie miała miejsce procesja eucharystyczna 

wokół kościoła, a także zasłonięcie Łaskawej Figury 

MB Piaseckiej.                             A. Turzyńska 

 

Tegoroczna akcja Narodowego Czytania od-

była się 7 września 2018r. Organizatorem spotkania  

z literaturą polską była Biblioteka Miejska w Pelplinie. 

W roku 2018 do wspólnego czytania i słuchania zosta-

ła wybrana lektura „Przedwiośnie” Stefana Żerom-

skiego. Uczniowie  naszej szkoły mogli poznać frag-

menty tego dzieła czytane przez zaproszonych gości. 

Klasy młodsze włączyły się również do tworzenia łań-

cucha biało-czerwonego jako symbolu patriotyzmu  

z okazji zbliżającej się 100 rocznicy Odzyskania Nie-

podległości przez Polskę.…………………………… 

                                                                A. Sakowska 

 

 

Dzięki zaproszeniu Księdza Proboszcza, 

wszystkie dzieci z naszej parafii, przygotowujące się 

do przyjęcia I Komunii świętej, w sobotę 15 września 

pielgrzymowały do Sanktuarium Matki Bożej  Królo-

wej Pomorza i Matki Jedności w Piasecznie wspólnie 

ze swoimi wychowawcami i katechetami. Podczas 

Mszy Świętej prosiliśmy naszą Matkę aby pomogła 

nam jak najlepiej przeżyć ten czas przygotowań do 

pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Po Mszy 

Świętej był czas na rozrywkę i zabawy sportowe. Uda-

liśmy się również do miejsca pierwszego objawienia 

Matki Bożej. Po wspólnej modlitwie i zaczerpnięciu 

wody z cudownego źródełka wróciliśmy do domu ufa-

jąc. Dziękujemy ks. Proboszczowi za wspólne piel-

grzymowanie i troskę o nas oraz słodkie niespodzianki.

                                             Katechetki

                      

        

W czasie wakacji nasz szkolny zespół folklory-

styczny dzielnie pracował i prezentował folklor ko-

ciewski. 2 sierpnia Weronika i Maciej Sak uczestni-

czyli w Korowodzie Kociewskim podczas Jarmarku 

Świętego Dominika w Gdańsku. W dniach 20-24 

sierpnia zespół doskonalił tańce i przyśpiewki kociew-

skie. Zaprezentował je 25 sierpnia podczas Festiwalu 

Smaków, który odbył się w naszym mieście. 26 sierp-

nia „Gzuby…” reprezentowały Kociewie podczas 

Przeglądu Zespołów Folklorystycznych Polski Północ-

nej ku czci Matki Jedności i Królowej Pomorza zdo-

bywając wyróżnienie. …………….…..K. Bembenek  

DZIEŃ MODLITW  

 W PIASECZNIE 

PIELGRZYMKA KLAS  

TRZECICH DO PIASECZNA 

 

Pielgrzymka klas trzecich do 
Piaseczna 

 

Pielgrzymka klas trzecich do 
Piaseczna 

 

Pielgrzymka klas trzecich do 
Piaseczna 

 

NARODOWE CZYTANIE 

 

PRACOWITE  LATO „GZUBÓW” 

 

Żłobek Kostek 

 

  

Plan lekcji 

 

  

IDziennik 

 

Menu 
  

Strona główna 

 

  
O szkole 

 

  
Nasz Patron 

https://zs2pelplin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=413
https://zs2pelplin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=413
https://zs2pelplin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=413
https://zs2pelplin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=413
https://zs2pelplin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=413
https://zs2pelplin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=413
https://zs2pelplin.edupage.org/text12/?
https://zs2pelplin.edupage.org/text12/?
https://zs2pelplin.edupage.org/text12/?
https://zs2pelplin.edupage.org/timetable/?
https://zs2pelplin.edupage.org/timetable/?
https://zs2pelplin.edupage.org/timetable/?
https://iuczniowie.progman.pl/idziennik/login.aspx?ReturnUrl=%2fidziennik
https://iuczniowie.progman.pl/idziennik/login.aspx?ReturnUrl=%2fidziennik
https://iuczniowie.progman.pl/idziennik/login.aspx?ReturnUrl=%2fidziennik
https://zs2pelplin.edupage.org/?
https://zs2pelplin.edupage.org/?
https://zs2pelplin.edupage.org/?
https://zs2pelplin.edupage.org/about/?
https://zs2pelplin.edupage.org/about/?
https://zs2pelplin.edupage.org/about/?
https://zs2pelplin.edupage.org/text3/?
https://zs2pelplin.edupage.org/text3/?
https://zs2pelplin.edupage.org/text3/?


3 

    

 

……………………………… 

                                                                

 

  16 września 2018 r. podczas pięknej niedzie-

li, nasza szkolna społeczność uczestniczyła w barw-

nym przemarszu średniowiecznego korowodu uli-

cami Pelplina. W tym radosnym wydarzeniu mo-

gliśmy zobaczyć rycerzy, damy dworu i diabelskie 

różki. Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom     

i nauczycielom za liczne przybycie. Osobne podzię-

kowania kierujemy w stronę Pani fotograf, która 

uwieczniła to przepiękne wydarzenie i jednocześnie 

zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. 

                                                          M. Czapiewska 

 

 

W dniach 17- 21 września uczniowie naszej 

szkoły, jak co roku, wzięli udział w ogólnopolskiej 

kampanii promującej dbałość o czystość naszej pla-

nety  „Akcji Sprzątania świata: Akcja - segrega-

cja. 2 x więcej, 2 x czyściej”. Dzieci i młodzież 

pełni zapału uprzątali śmieci zalegające na terenie 

Pelplina, napełniając wiele worków odpadkami. Te-

goroczne działania uzmysławiają uczniom, że po-

rzucone w lesie czy wodzie papierowe i plastikowe 

opakowania czy butelki są sporym zagrożeniem dla 

środowiska. Warto przy okazji takich akcji pamię-

tać, aby dbać o czystość i segregację cały czas, a nie 

tylko w czasie kampanii. Dziękujemy uczniom za 

ogromne zaangażowanie w tę akcję.         A. Nowak 

 

 

 12 września przeprowadzono w naszej szkole 

wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyborach 

powszechnych, równych i tajnych większością gło-

sów przewodniczącą samorządu została Agata 

Mrozińska z klasy 7a. Zastępcą i sekretarzem zosta-

ły Maja Kuczkowska i Aleksandra Kluczewska z 

klasy 8b. Tegorocznymi opiekunami Samorządu 

zostali Pani Mariola Czapiewska oraz Pan Piotr 

Szucki. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej 

pracy i sukcesów w nowym roku szkolnym 

2018/2019.                                                           Red. 

 

          19 czerwca 2018 r. w naszej szkole wystąpi-

li goście ze Starogardzkiego Centrum Edukacji 

Muzycznej, którzy umilali nam czas wolny podczas 

przerwy lekcyjnej. Zaprezentowali swoje umiejętno-

ści i zdolności w grze na gitarze i keyboardzie, wy-

konując znane nam przeboje. Zachęcali uczniów do 

rozpoczęcia przygody z nauką gry na tych instru-

mentach. Serdecznie dziękujemy przedstawicielom 

SCEM za wspaniały występ i zachęcenie młodzieży 

do rozwijania swoich pasji i uwrażliwianie na pięk-

no muzyki.                                                 A. Nowak 

JARMARK CYSTERSKI 

 

NOWY SKŁAD SAMORZĄDU 

 UCZNIOWSKIEGO 

AKCJA SPRZATANIA  

ŚWIATA MUZYCZNA PRZERWA 
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Dnia 17.09.2018r. w naszej szkole odbyły się 

VIII Mistrzostwa Szkoły w Indywidualnych  

i Drużynowych Biegach Przełajowych. Na starcie 

stanęło prawie 150 uczniów w trzech kategoriach 

wiekowych. Zawody stały na niezłym poziomie,  

a rywalizacja była bardzo zacięta. Kategoria klas III 

- IV dziewczyny: I miejsce - Marianna Pauch,  

II miejsce - 

Amelia Ma-

czyńska, III 

miejsce - Zu-

zanna Sze-

nyk. Chłopcy: 

I miejsce - 

Igor Hasa,  

II miejsce -  

Szymon Rogowski, III miejsce -  Mikołaj Rakow-

ski. Drużynowo wygrała kl. IVb. Kategoria kl. V- 

VI dziewczyny: I miejsce -  Aga Żebrowska,  

II miejsce - Julia Dzienisz, III miejsce - Natalia 

Jaśniewska. Chłopcy: I miejsce - Olaf Borkowski,  

II miejsce - Dominik Nagórski, III miejsce -  Hu-

bert Półtorak. Drużynowo I miejsce - kl. Vc. Kate-

goria VII- VIII i III gim. Dziewczyny: I miejsce -

Sandra Wanczyk, II miejsce - Jadwiga Leszman, 

III miejsce - Agata Czajkowska. Chłopcy: I miejsce 

- Klaudiusz Nagórski, II miejsce - Kacper Dawic-

ki, III miejsce - Mateusz Nagórski. Drużynowo  

I miejsce kl. VIII a. Gratulujemy osiągnięć i ży-

czymy dalszych sukcesów. 

                                                    M. Nowacki 

 

        

 

Reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła  

18 września w Gminnych Igrzyskach Dzieci w Sza-

chach Drużynowych oraz Gminnych Igrzyskach 

Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużynowych  w 

składzie: Dru-

żyna Dzieci: 

Kacper De-

ttlaff, Domi-

nik Nagórski, 

Małgorzata 

Puchowska, 

Jakub Szela. 

Drużyna Młodzieży: Kamila Małolepsza, Seweryn 

Grenc, Rafał Dąbrowski, Nataniel Szafraniec. Dru-

żyna naszej młodzieży zajęła I miejsce, natomiast 

młodsza drużyna zajęła II miejsce. Gratulujemy.                                                                     

                                                              J. Trepkowski 

       

       

       

 Dnia 20.09.2018r w Kulicach odbyły się Mi-

strzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przeła-

jowych rozgrywane w ramach współzawodnictwa 

szkolnego. Ry-

walizacja od-

bywała się w 

czterech katego-

riach, tj dziew-

czyn i chłopców 

klas 4-6 oraz 

dziewczyn i 

chłopców klas 7-8 oraz gimnazjum. Nasi uczniowie 

spisali się na medal, ponieważ wśród chłopców dwa 

razy zajęli I miejsce, natomiast w kategoriach dziew-

czyn zajęli dwa II 

miejsca. Szcze-

gólnie sztafeta 

chłopców z klas 

4-6 zasługuje na 

duże uznanie i z 

powodzeniem bę-

dzie mogła walczyć o miano mistrza na zawodach po-

wiatowych. Naszym uczniom składamy serdeczne 

gratulacje, a zwycięzcom życzymy powodzenia na 

zawodach powiatowych.                                  Ł. Chyła 

VIII MISTRZOSTWA O PUCHAR 

DYREKTORA SZKOŁY 

GMINNE IGRZYSKA 

 W SZACHACH DRUŻYNWYCH 

GMINNE BIEGI PRZEŁAJOWE  

W KULICACH 


